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A meningite é caracterizada por febre, cefaléia intensa, vômitos, rigidez de 
nuca, prostração, confusão mental e sinais de irritação meníngea, podendo ter 
alterações do líquido cefalorraquidiano. A meningite causada por infecções por 
bactérias encapsuladas, notadamente o Haemophilus influenzae tipo b (Hib) e 
o pneumococo, em indivíduos com anemia falciforme evoluem com elevada 
taxa de letalidade, devido a asplenia funcional. Relatar caso de meningite em 
paciente com anemia falciforme. D.S.S., 18 anos, masculino, residente em 
Porto Velho-RO, estudante, com diagnóstico prévio de anemia falciforme sem 
prévia imunização anti-pneumocócica. Admitido no Cemetron em abril de 2016 
apresentando-se ictérico +/4+, com cefaléia occiptal, de forte intensidade com 
rigidez de nuca, febre de 37,5ºC, vômitos, vertigens e astenia. Os exames 
laboratoriais da admissão: Ht: 24,7; Hb: 8,44; com poiquilocitose acentuada 
com presença de drepanócitos; anisocitose acentuada RDW 18,4% com 
tendência à microcitose. Leucócitos: 17.500 com 32% de segmentados; 
Linfócitos: 60%; Monócitos: 7%; Plaquetas: 478.000;. Líquor: citologia global 
com 230 céls/mm3 com 85% de mononucleares e 15% de polimorfonucleares, 
VDRL: não reagente; bacterioscopia, pesquisa para BAAR e fungos: negativas. 
Tomografia de crânio sem alterações. Instituída terapêutica com ceftriaxona 
4g/dia e vancomicina 2,8g/dia e após 14 dias, o paciente evoluiu com resolução 
da meningite. A asplenia funcional decorre da atrofia e fibrose devido ao 
persistente sequestro de eritrócitos falcizados nos cordões esplênicos e 
acarreta formação de trombos e infartos. Nestes casos, recomenda-se 
imunização anti-pneumocócica para reduzir os casos de doença invasiva. Em 
indivíduo com anemia falciforme, infecções bacterianas apresentam grande 
potencial de evoluir para sepse, muitas vezes com êxito letal, caso não seja 
diagnosticada e tratada precocemente. 
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